
Dzień Dobry 

 

Temat: Jezus głową Kościoła 

 

Po tematach związanych z rokiem liturgicznym wracamy do lekcji, które 

zaczęliśmy omawiać jeszcze w szkole. Zapoznaj się z tematem a następnie 

przeczytaj podane polecenia. 

 

Jezus mówił:  

„Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym 

razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i robi się gorsze 

przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W 

przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz 

młode wino [należy wlewać] do nowych bukłaków». (Mk 2,21-22). 

  

Na podstawie tej wypowiedzi  Jezusa możemy stwierdzić, że

 przyszedł On naprawić to, co było stare, i wyraźnie

 mówi  o konieczności stworzenia czegoś nowego. Daje

 podstawy czemuś, co zostaje nazwane Kościołem

 Chrystusowym, czyli posiadającym związek ze swoim

 założycielem. Autor  Listu do Hebrajczyków stwierdza, że

 z chwilą narodzenia Jezusa kończy się pewna

 epoka  i nastają nowe czasy:  „Na koniec tych dni

 przemówił Bóg w Synu”  (Hbr 1,1). 

 

 



Jak Jezus zakładał Kościół?  Oto kilka fragmentów z Biblii: 

Powołanie pierwszych uczniów 

„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił:  «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię!» 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak 

zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.  Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a 

sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».  I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 

 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i 

naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z 

najemnikami w łodzi i poszli za Nim. (Mk 1, 14-20) 

 

Wybór Dwunastu 

„Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do 

Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie 

nauki,  i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu 

nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał 

przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu;  dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, 

Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego  i Judasza 

Iskariotę, który właśnie Go wydał.  (Mk 3, 13-19) 

 

Wybór Piotra 

„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie 

uważają Syna Człowieczego?»  A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za 

Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za 

kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 

żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie 

objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.  Otóż i Ja tobie powiadam: 

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 

przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie»”. (Mt 16, 13-19) 

 

Zesłanie Ducha Świętego  

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym 

samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i 

napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się 



rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, 

i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 

więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w 

jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - 

mówili pełni zdumienia i podziwu”. (Dz 2, 1-7) 

 

Jezus jest zatem założycielem i głową Kościoła 

 

 

Polecenia:  

1. Przepisz do zeszytu powyższy schemat  

2. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś to prześlij odrobioną prace z tematu 

„Zmartwychwstanie Pana Jezusa”.  

Uwaga. Osoby, które wysłały już odpowiedź na pytania z tematu 

„Zmartwychwstanie Pana Jezusa” teraz nic nie przesyłają tylko realizują punkt 

pierwszy w zeszycie. 

 

odpowiedzi przesyłamy na maila: Ekonomik.religia@gmail.com 

 

Tomasz Mokrzycki 
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